Operační program Podnikání a inovace
- od záměru projektu k proplacení dotace

OPPI – přehled programů a aktuální stav
čerpání

Operační program Podnikání a inovace
Operační program Podnikání a inovace 2007 – 2013 je základním
programovým dokumentem resortu průmyslu a obchodu pro čerpání
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013.

Při přípravě:
- brán zřetel na kontinuitu osvědčených dotačních titulů
- hlavní pozornost věnována
 významnému posílení inovační výkonnosti sektoru průmyslu
a služeb
 posílení konkurenceschopnosti firem na tuzemských i zahraničních trzích

Operační program Podnikání a inovace

V minulém programovacím období v rámci Operačního programu Průmysl
a podnikání (2004 – 2006) vyčerpáno:
cca 9 mld. Kč z 11 dotačních a úvěrových programů

Nové programovací období (OPPI):
desetinásobný objem prostředků,
cca 90 mld. Kč, počet programů rozšířen na 16

OPPI je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
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Řídící orgán OPPI

Řídící orgán OPPI – Ministerstvo průmyslu a obchodu

co nejvyšší zjednodušení a zpřesnění podmínek čerpání dotací
nejvýznamnější krok: zavedení elektronického příjmu žádostí
o dotace eAccount
• možnost komunikace, sledování projektu, podávání zpráv apod.
• zrychlení administrativy plateb
• vytvoření dokonalejšího systému, který žadatelům přesně
vymezí postup a pravidla, kterými se musí v rámci přípravy,
realizace a následného monitorování projektu řídit.

Vyhlášené výzvy k 31. 8. 2010
Program podpory
Alokované prostředky na Výzvy celkem
START I, II
JEREMIE
1. Vznik firem
PROGRES I, II, III
ZÁRUKA I, II, III
ROZVOJ I, II, III
ICT a strategické služby I, II, III
ICT v podnicích I, II, III
2. Rozvoj firem
EKO -ENERGIE I, II, III
3. Eko-energie
INOVACE — Projekt I, II, III, IV
INOVACE — PATENT I, II
POTENCIÁL I, II, III
4. Inovace
SPOLUPRÁCE — TP I, II
SPOLUPRÁCE — Klastry I, II
PROSPERITA I, II
ŠKOLICÍ STŘEDISKA I, II
NEMOVITOSTI I, II
5. Prostředí pro podnikání a inovace
PORADENSTVÍ I / pokračování
MARKETING I, II, SVV
6. Služby pro rozvoj podnikání
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K 31. 8. 2010 byly otevřeny
výzvy v celkové výši 74 042 mil.
Kč, tj. cca 86 % vůči alokaci
OPPI bez započtení TP.

Aktuální výzvy
Aktuální výzvy, kam mohou žadatelé ještě předkládat registrační
žádosti nebo podávat žádosti o finanční produkty prostřednictvím
ČMZRB
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Termín
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5.1.2010 - 31.12.2010
5.1.2010 - 31.12.2010
5.1.2010 - 31.12.2010
15.4.2010 - 15.5.2010 15.10. 2010 1.2.2011
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Stav implementace OPPI k 31. 8. 2010
Objem podaných registračních žádostí v rámci dotačních titulů již
významně překročil alokaci celého programu, takže Operační program
Podnikání a inovace nemá problémy s absorpční kapacitou.
Implementace OPPI - dotační projekty

K 31. 8. 2010 činí
celková hodnota
všech
autorizovaných
plateb, (tj. plateb
schválených na
úrovni sekce SF
a předaných
k proplacení)
13,5 mld. Kč
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Opatření pro zrychlení čerpání
Opatřeními MPO ve prospěch žadatelů o podporu, zejména posílením oblasti
monitoringu projektů, došlo k výraznému zrychlení a progresivitě v čerpání
v posledních 8 měsících. Za leden – srpen 2010 bylo zasláno podnikatelům na
účty více než 3,5 mld. Kč a na čerpání bankovních produktů bylo uvolněno
1,1 mld. Kč.
Vývoj čerpání dotačních programů 2009 - 31. 8. 2010
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Opatření k eliminaci dopadů finanční krize
MPO přijalo řadu opatření vedoucích k eliminaci dopadů finanční krize

Navýšení alokací výzev
vysoká poptávka po určitých programech podpory - původně plánované alokace
byly navýšeny k podpoře přihlášených kvalitních projektů

Urychlení vyhlašování nových výzev
Již v 1. čtvrtletí 2010 byly vyhlášeny všechny plánované programy (kromě
Poradenství – prodlouženo od 1. 9. 2010).

Opatření k eliminaci dopadů finanční krize
Úprava podmínek účasti ve vybraných programech
úprava podmínek účasti v některých programech
- navýšení maximálního stropu dotace pro projekty realizované v regionech se
soustředěnou podporou státu oproti OPPP
- snížení nároků na minimální požadované parametry projektů
- rozšíření podporovaných regionů o regiony s vyšší mírou nezaměstnanosti
Etapizace projektu
umožnění větší flexibility v etapizaci projektů s omezením:
- na etapy není možné rozdělit projekt, který má dobu realizace kratší než 6 měsíců
- jednotlivé etapy musí trvat minimálně 3 měsíce
- výše dotace na etapu musí být minimálně 500 tis. Kč

Opatření k eliminaci dopadů finanční krize
Úprava podmínek realizace projektů již schválených projektů
Požadavky na změny ze stran žadatelů, např.
- posun termínů realizace
- změny v nákladech projektů
Pokud je žádost o změnu v souladu se všemi pravidly, je kladně vyřízena.
Zkrácení doby potřebné na vyřízení žádosti o platbu
Lhůty pro vyřízení žádosti na MPO jsou nastaveny na minimum tak, aby
podnikatelé co nejdříve mohli čerpat finanční prostředky.
Rizikové projekty
Zabezpečení dohledu a pomoci formou kontroly na místě v případě, že realizace
neprobíhá dle předem stanoveného harmonogramu

Opatření k eliminaci dopadů finanční krize
Mediální kampaň
Publicita - velmi důležitý podnět k čerpání strukturálních fondů
Realizace kampaní, seminářů, inzerce a článků v různých periodikách i jiné
způsoby prezentace - bližší seznámení podnikatelské veřejnosti s možností
čerpání ze strukturálních fondů.

Efektivnější služby pro podnikatele
- na MPO i v agentuře CzechInvest je snahou poskytovat ještě efektivnější služby
pro podnikatele (poradenství, bezplatná telefonní linka, více informací na
webových stránkách atd.)

Dotační programy podle krajů k 31. 8. 2010

Program
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkem

Podané RŽ
Podané PŽ
Rozhodnuto
Autorizováno SSF
Počet
Částka
Počet
Částka
Počet
Částka
Počet
Částka
2
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1
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0
0
0
0
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326 3 178 955 175
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100 353 626 437
1 878 22 537 874 775 1055 9 235 716 775
545 4 013 421 000
283 813 944 561
319
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173 1 841 894 000
95
698 325 000
52 192 993 001
634
7 376 777 510
333 3 066 517 510
210 2 108 602 000
116 360 063 938
553
6 748 692 000
254 2 251 440 000
131 1 074 170 000
69 210 763 780
1 661 18 056 704 000 1006 8 205 805 000
562 4 039 943 000
328 1 184 711 091
1002
8 653 379 000
574 3 494 267 000
297 1 785 982 000
139 505 530 987
711
7 756 000 000
386 2 972 979 000
216 1 694 665 000
129 385 874 995
533
8 888 832 000
267 2 989 772 000
151 1 641 946 000
73 217 470 648
1 335 25 680 154 000
698 9 659 781 000
366 4 134 190 000
185 643 399 068
859 14 950 134 000
458 5 349 245 000
195 2 080 691 000
83 472 784 135
727
6 141 483 500
410 2 409 062 000
218 1 314 563 000
128 406 824 245
1306 14 307 557 097
726 5 922 452 097
411 3 175 230 000
226 697 440 998
12 141 153 226 577 057 6 667 60 579 361 557 3 587 29 298 895 000 1 911 6 445 427 884

Děkuji za Vaši pozornost

Operační program Podnikání a inovace
- od záměru projektu k proplacení dotace

Chybovost při administraci projektu

Životní cyklus projektu

Podání žádosti
Příprava projektu
Realizace projektu
Monitoring
Kontrola na místě
a
žádost o platbu

Proces podání žádostí

A

B
5 dnů

A
B
C
D

15 dnů

C

D
x dnů dle konkrétní výzvy a
programu

Proces hodnocení
projektu

založení Master účtu, ELEKTRONICKÝ PODPIS!!!
podání registrační žádosti (finanční výkazy, rating)
schválení registrační žádosti – datum je rozhodující pro vznik
způsobilých výdajů pro tento projekt!!! Do tohoto data lze pouze provést
výběrové řízení, bez podpisu smlouvy!
podání plné žádosti (studie proveditelnosti, finanční realizovatelnost
projektu, specifické přílohy dle programu)

Příprava projektu

-Podnikatelský záměr
-Možnosti získání dotace
-Výběr správného dotačního programu
-Prostudování relevantních dokumentů
Výzva k předkládání projektů + přílohy
Pokyny pro žadatele a příjemce dotace
Nápověda v aplikaci eAccount

DOTACE JE VYPLÁCENA ZPĚTNĚ!

Postup podání žádosti

-Elektronické podání žádosti ve dvou krocích
(1. registrační žádost - RŽ, 2. plná žádost - PŽ)
-Získání elektronického podpisu
-Vytvoření „Master“ účtu v aplikaci eAccount
-Zadání uživatelů k „Master účtu“ a přidělení práv

Chyby při založení Master účtu

-Pozdní zakládání Master účtu (5 pracovních dnů na
aktivaci MÚ za strany CI)
-Nepřesnost údajů (název společnosti přesně dle OR)
-Chybějící údaje (nutno vyplnit všechny CZ-NACE,
statutární zástupce + jejich způsob jednání za společnost)

Registrační žádost I.

-Identifikační údaje žadatele (název společnosti, sídlo)
-Jednání statutárních orgánů za společnost
-Požadovaná dotace (podhodnocený rozpočet)
-Formulář finančních výkazů
-Povinné přílohy dle programu
-Podpisy u dokumentů
-„Odeslat registrační žádost“ !

Registrační žádost II.

-Nesoulad s výzvou
-Chybějící historie (některé programy umožňují převzít rating mateřské
společnosti)

-Nezpůsobilost žadatele (např. jen pro MSP)
-Nepodporované / špatně uvedené CZ –NACE
-Příliš obecný popis projektu – konkretizovat v souladu s
programem
-Datum pro vznik způsobilých výdajů = předběžná
přijatelnost (schválení RŽ)

Plná žádost I.

-Detail žadatele
-Adresa místa realizace
-Parametry projektu
-Popis projektu
-Studie proveditelnosti/podnikatelský záměr (Dodržet předepsanou
osnovu)
-Nedostatečná analýza trhu
-Spolupráce s VŠ, VaV institucí
-Chybně zatrhnut soulad s IPRM
-Dodržet termín pro odeslání (lhůty od 1 do 10 měsíců)

Plná žádost II.

-Přesný rozpočet
-Závazné ukazatele
-Monitorovací ukazatele
-Povinné přílohy

Realizace projektu

-Vést účetnictví 563/1991 Sb. o účetnictví
-Nedodržení nastavených termínů
-Podmínky poskytnutí dotace
-Pravidla pro výběr dodavatelů
Výběrová řízení (transparentnost, nediskriminace)
-Pravidla pro publicitu
-Další podmínky
Harmonogram
Dodržet závazné ukazatele, monitorovací ukazatele
-Absence projektového manažera žadatele

Hlavní povinnosti příjemce dotace
-Archivovat dokumentaci po dobu 10 let
-Zachovat minimálně 3(5) let podnikatelskou činnost související s
dotací (3 roky pro MSP)
-Informovat o změnách majetkoprávního a formálně-právního
postavení
-Umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly
(i dodavatel)
-Zachovat v podpořeném regionu dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek pořízený za způsobilé
výdaje po dobu 3 (5) let

Monitoring
-Zprávy jsou podávané elektronicky prostřednictvím aplikace eAccount
-Zprávy jsou podávány i zpětně po podpisu Rozhodnutí (spuštění modulu
monitoring) od data zahájení projektu
-Podání monitorovacích zpráv se váže k datu ukončení projektu nikoli k
proplacení
-Dodržovat lhůty
-Nutnost podat všechny předepsané zprávy
-Monitorovací ukazatele, Závazné ukazatele

Od 22. 12. 2009 odpadla povinnost podávat ve zprávách Finanční výkaz
a přílohy typu daňové přiznání, Rozvaha atd.

Dodržování metodik
Závaznost příloh k Podmínkám:
1) Do okamžiku podpisu Podmínek
- aplikace aktuálně platných metodik v rozhodném okamžiku realizace (např.
zahájení realizace VŘ)
Starší verze metodik dostupné na www.mpo.cz

2) Po podpisu Podmínek
- dodržování konkrétních verzí metodik, které jsou specifikovány číslem jednacím
v Podmínkách (bez ohledu na dostupnost aktuálnějších verzí)

Podmínky poskytnutí dotace:

Žádost o změnu podmínek
Neplnění podmínek
Termín ukončení projektu

Shrnutí

 Číst dokumenty (Výzva a její přílohy, Pokyny,
Podmínky!!!, nástěnku v eAccountu)

 Závazné ukazatele

 Dodržovat lhůty

 Změny řešit včas

Zdroje informací

www.czechinvest.org
www.mpo.cz
www.mpo-oppi.cz

programy@czechinvest.org
Zelená linka: 800 800 777
Dotazy týkající se konkrétního projektu na nástěnku v aplikaci eAccount
(komunikace s projektovým manažerem)

Děkuji za Vaši pozornost

Operační program Podnikání a inovace
- od záměru projektu k proplacení dotace

Největší nedostatky ve výběrových řízeních z
pozice kontrolora

Obsah

 Výběrová řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
 Výběrová řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů (PpVD)
 Nejčastější chyby žadatelů

Zákon o veřejných zakázkách

Druhy zadavatelů (§ 2 Zákona)
• Veřejný: ČR; státní příspěvková organizace; územní
samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci
zřizovatele vykonává územní samosprávný celek; jiná právnická
osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování
potřeb veřejného zájmu a je financována převážně státem atd.
viz odst. 2 § 2 Zákona
•

Dotovaný: právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou
zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků
poskytnutých veřejným zadavatelem, jde-li o nadlimitní veřejnou
zakázku atd. viz odst. 3 § 2 Zákona

•

Sektorový: osoba vykonávající některou z relevantních činností
např. v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky,
vodárenství atd. viz § 4 Zákona

Zákon o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty
•

Zadavatel musí určit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky,
podle které jsou stanoveny zadávací postupy (viz § 12 a §13
Zákona)
Dodávky a služby

Stavební práce

Veřejná zakázka
nedosáhne 2 mil. Kč bez DPH nedosáhne 6 mil. Kč bez DPH
malého rozsahu
Podlimitní
nejméně 2 mil. Kč bez DPH
nejméně 6 mil. Kč bez DPH
veřejná zakázka
Nadlimitní
nad stanovené limity
nad stanovené limity
veřejná zakázka

Zákon o veřejných zakázkách

Nadlimitní veřejná zakázka

Zadavatel
ČR, státní příspěvková
organizace

Dodávky a služby
3 236 000 Kč u
služeb s výjimkou
podle zákona

Stavební práce
125 451 000 Kč

Územní samosprávný celek
nebo příspěvková organizace,
4 997 000 Kč u
služeb je podrobnější 125 451 000 Kč
u níž vykonává funkci
zřizovatel a tzv. jiná právnická vymezení v zákonu
osoba
10 020 000 Kč
125 451 000 Kč
Sektorový zadavatel

Pravidla pro výběr dodavatelů
Aktuální verze dokumentu


Pravidla pro výběr dodavatelů, č.j 15891/10/08100 platnost od 17. 5. 2010

Připravuje se


Pravidla pro výběr dodavatelů, č.j 34647/10/08100 platnost od 1. 10. 2010

Výběrová řízení – dříve platné verze:











Pravidla pro výběr dodavatelů, č.j 14413/09/08100 – platnost od 1. 1. 2010
Pravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 144130908100 – platnost od 1. 5. 2009
Pravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 9153/09/08100 – platnost od 16. 3. 2009
Pravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 27862/08/08100 – platnost od 1. 9. 2008
Pravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 30283/08/08100 – platnost od 16. 7. 2008
Pravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 16299/08/08100 – platnost od 7. 4. 2008
Pravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 8252/08/08100 – platnost od 3. 3. 2008
Pravidla pro výběr dodavatelů, č.j. 36934/07/08100 – platnost od 14. 9. 2008
Pravidla pro výběr dodavatelů, platnost od 7. 5. 2007
Pravidla pro výběr dodavatelů, platnost od 1. 3. 2007

Pravidla pro výběr dodavatelů
Pravidla stanovují závazný postup příjemce dotace při:
a) zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž
předpokládaná hodnota přesahuje 500 tis. Kč bez
DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (6 mil. Kč u
stavebních prací)
b) výběru dodavatele v případě, kdy hodnota zakázky
dosahuje 2 mil. Kč (6 mil. Kč u stavebních prací)
a Zadavatel se nemusí řídit Zákonem (např.
nesplňuje definici dotovaného Zadavatele dle
Zákona)

Obecné principy Pravidel pro výběr dodavatelů

•

Zadavatel postupuje dle Zákona v případě, kdy to Zákon stanoví.
Zadavatel je povinen postupovat dle Pravidel, pokud to Zákon
nestanoví jinak

•

Nutné dodržovat transparentní, nediskriminační a rovný přístup

•

Lhůty v Pravidlech jsou stanoveny v kalendářních dnech

•

Zadavatel je povinen zachovat stejný přístup k informacím o zakázce
všem uchazečům

•

Nesmí docházet k dělení předmětu zakázky na menší zakázky
s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené finanční limity
jednotlivých kategorií

Obecné principy Pravidel pro výběr dodavatelů

•

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zahájené dle Zákona (a to
v souladu s ustanovením § 84 Zákona) zrušit

•

Zadavatel je povinen poskytnout na vyžádání uchazečům zadávací
dokumentaci (ZD)

•

Zadavatel musí mít při vyhlášení výběrového řízení zpracovanou ZD,
která je závazná pro další hodnocení nabídek

•

ZD musí být v souladu s vyhlášením zakázky a nelze ji po vyhlášení
měnit

Obecné principy Pravidel pro výběr dodavatelů

•

Zadavatel je povinen informovat MPO, pokud je zakázka zadána
osobě blízké dle § 116 č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku

•

Zadavatel je povinen u zakázek v hodnotě vyšších než 2 mil. Kč
zaslat MPO písemnou pozvánku přes eAccount, na jednání
hodnotící komise, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho
konáním

Nejčastější chyby žadatelů

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedodržují podmínky stanovené závazným předpisem Pravidla pro
výběr dodavatelů
Předkládají nekompletní dokumentaci
Nedokládají oslovení subjektů
Nezveřejňují inzerát v Obchodním věstníku, popřípadě nejsou
schopni to doložit
Nesprávně hodnotí kvalifikační předpoklady a požadavky dle ZD
Neuvádějí způsob hodnocení v ZD
Nesrozumitelné výpočty hodnocení kritérií uchazečů v závěrečné
zprávě
Uzavírají smlouvu na odlišnou částku, než která je uvedena
v nabídce
Hodnotí nabídky, které měly být vyřazeny

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace obsahuje:
a) požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů
uchazečů,
b) přesnou charakteristiku zakázky,
c) kritéria pro hodnocení, přitom každé musí mít předem
stanovenou svoji váhu a způsob hodnocení nabídek,
d) obsah a způsob zpracování nabídek,
e) obchodní podmínky,
f) další informace podle potřeb Zadavatele.

Vyhlášení zakázky
•

U zakázek v hodnotě více než 500 tis. Kč bez DPH
do 50 mil. Kč včetně Zadavatel zveřejní vyhlášení zakázky
v Obchodním věstníku (v elektronické verzi) ve lhůtě minimálně 30
dnů od data zveřejnění

•

U zakázek v hodnotě více než 50 mil. Kč bez DPH
do 100 mil. Kč včetně Zadavatel zveřejní vyhlášení zakázky
v
Obchodním
věstníku
a
na
Centrální
adrese
v části Ostatní nabídky ve lhůtě 40 dnů od data zveřejnění

•

U zakázek v hodnotě více než 100 mil. Kč bez DPH
Zadavatel zveřejní vyhlášení zakázky v Obchodním věstníku, na
Centrální
adrese
v
části
Ostatní
nabídky
a
v Úředním věstníku EU – TED ve lhůtě 60 dnů od data zveřejnění

Hodnocení výběrového řízení

•

Zadavatel hodnotí nabídky podle předem stanovených kritérií

•

Nabídka musí splňovat požadavky Zadavatele na předmět plnění
veřejné zakázky v ZD

•

Uchazeči musí prokázat splnění kvalifikace

•

Nabídka nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy a musí
být podána ve stanovené lhůtě

Hodnocení výběrového řízení

•

Zadavatel je povinen ustanovit hodnotící komisi (HK)


u zakázek v hodnotě více než 500 tis. Kč bez DPH do 50 mil.
Kč včetně má HK alespoň 3 členy



u zakázek v hodnotě více než 50 mil. Kč bez DPH má HK
alespoň 5 členů

•

Každý člen HK je povinen podepsat prohlášení o nepodjatosti

•

O posouzení a hodnocení nabídek pořídí HK písemnou zprávu

•

Zadavatel vybere vždy nejvýhodnější nabídku

Poskytnutí informací o výsledku
výběrového řízení

•

Musí být informování všichni uchazeči, kteří podali nabídky v řádném
termínu pro podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím
řízení

•

Oznámení o výsledku musí obsahovat minimálně:
– identifikační údaje dodavatelů, jejichž nabídka byla hodnocena,
– výsledek hodnocení nabídky, z něhož je zřejmé pořadí nabídek.

•

Informace musí být zaslána písemně dopisem nebo elektronicky

Smlouva

•

Smlouva je uzavřena s
vyhodnocena jako vítězná

uchazečem,

jehož

nabídka

byla

•

Smlouva musí být písemná

•

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se
Zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost (lhůta je
stanovena na 15 dní od odeslání oznámení o výsledku zadávacího
řízení), může Zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se
umístil jako druhý v pořadí

Archivace

•

Povinnost uchovávat dokumentaci po dobu 10 let následujících po
roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však
nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OPPI

•

Zadavatel uchovává v originálech:


zadávací dokumentaci,



vyhlášení inzerátu,



nabídky a zprávu z hodnocení nabídek,



korespondenci s uchazeči před a po zadání, Žádost o doplnění
údajů uchazečem,



Rozhodnutí o zrušení soutěže,



Smlouvu a text oznámení o výsledku řízení.

Dokumenty v eAccount

•

Zadavatel vkládá vždy do eAccount:


Zadávací dokumentaci,



Text oznámení o výsledku řízení,



Smlouvu uzavřenou s vítězem výběrového řízení.

Od 500 tis. Kč do
Od 50 mil. Kč do
Od 100 mil. Kč bez DPH
50 mil. Kč bez DPH
100 mil. Kč bez DPH
Zpráva z hodnocení nabídek Zpráva z hodnocení nabídek Zpráva z hodnocení nabídek
Inzerát z Obchodního věstníku Inzerát z Obchodního věstníku Inzerát z Obchodního věstníku
Inzerát z Centrální adresy
Inzerát z Centrální adresy
Inzerát z TED

Dokumenty v eAccount

•

Od 1. 10. 2010 Zadavatel vkládá vždy do eAccount:


Zadávací dokumentaci;



Vítěznou nabídku;



Zprávu z výběrového řízení;



Smlouvu uzavřenou s vítězem VŘ.

Od 500 tis. Kč do
Od 50 mil. Kč do
Od 100 mil. Kč bez DPH
50 mil. Kč bez DPH
100 mil. Kč bez DPH
Inzerát z Obchodního věstníku Inzerát z Obchodního věstníku Inzerát z Obchodního věstníku
Inzerát z Centrální adresy
Inzerát z Centrální adresy
Inzerát z TED

Děkuji za Vaši pozornost

Operační program Podnikání a inovace
- od záměru projektu k proplacení dotace

Nejčastější chyby v žádostech o platbu

Nejčastější chyby v ŽoPl

1. Nedodání povinných příloh
-

viz Pokyny pro žadatele k danému programu

-

nejčastěji chybí předávací protokoly/dodací listy, protokoly o zařazení
majetku do užívání, karty majetku, objednávky/smlouvy,
dokumentace k výběrovému řízení

2. Závazek dodavatele umožnit kontrolu
-

viz Podmínky a Pravidla pro výběr dodavatelů

-

ve smlouvách chybí ustanovení o povinnosti dodavatele poskytnout
informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících
s realizací projektu

Nejčastější chyby v ŽoPl

3. Nedodání znaleckého posudku
-

viz Pravidla pro výběr dodavatelů

-

platí zejména pro dodávky od spřízněných subjektů a pro specifické
druhy nákladů dle příslušného programu (např. práva duševního
vlastnictví); také se stává, že příjemci dotace dodají posudek, který
však není zpracován soudním znalcem

4. Aktualizace příloh Podmínek
-

příjemci dotace se často neřídí přílohami Podmínek, které podepsali
či které jsou relevantní pro příslušný úkon, ale aktuálně platnými či
naopak starými

Nejčastější chyby v ŽoPl

5. Chybné zařazení do rozpočtových položek
-

viz Pravidla způsobilosti výdajů (obecná a zvláštní část)

-

příjemci často nedodržují zatřídění výdajů do správných
rozpočtových
položek
dle
Pravidel
způsobilosti
výdajů
(investiční/neinvestiční položky, mzdy/pojistné apod.)

6. Monitorovací zprávy
-

spolu s žádostí o platbu má příjemce povinnost vyplnit a odeslat
prostřednictvím eAccount příslušnou monitorovací zprávu (etapovou,
závěrečnou); žádost o platbu nemůže být zautorizována, pokud
nejsou schváleny všechny zprávy, jejichž termín podání již nastal

Nejčastější chyby v ŽoPl

7. Publicita projektu
-

povinnou přílohou žádosti o platbu je fotodokumentace povinné
publicity projektu, příjemci dotace často opomíjejí tyto přílohy zaslat

Nejčastější chyby v ŽoPl

8. Dokládání úhrad
-

Při dokládání úhrad účetních dokladů je nutné prokázat jasnou vazbu
mezi úhradou a relevantním účetním dokladem (přes variabilní
symbol, částku a číslo účtu respektive název dodavatele)

-

Variabilní symbol hrazeného dokladu často není uveden na
úhradovém dokladu – nejčastěji u cizoměnových úhrad (v těchto
případech je doporučeno zajistit si potvrzení od dodavatele ještě před
podáním žádosti o platbu)

-

Úhrada doložena nevhodným způsobem (např. přes číslo zákazníka)

-

Úhrady před datem přijatelnosti

Nejčastější chyby v ŽoPl

9. Podpis dokumentu žádosti o platbu
-

-

Podpis dokumentu žádosti o platbu musí být v souladu
s postupem uvedeným v obchodním rejstříku
V případě podepisování neoprávněnou osobou (obchodní ředitel,
pracovník poradenské firmy atp.) je nutné mít ověřenou plnou moc
podepsanou v souladu s obchodním rejstříkem
Datum vystavení plné moci je po datu podání žádosti o platbu
Žádost o platbu podepsal např. jen jeden jednatel, i když dle OR
musí být dva
Plná moc zcela chybí

Nejčastější chyby v ŽoPl

10. Formální chyby v žádosti o platbu
-

Neúplný název společnosti popř. adresa (nutné změnové řízení plné
žádosti)

-

Chybné číslo účtu pro zaslání dotace

-

Špatné zápisy dokladů do formuláře žádosti o platbu (místo
variabilního symbolu číslo objednávky, IČO apod., chybné datumy
úhrad i zdanitelných plnění faktur, zapsání měn účetního dokladu i
úhrad.

Děkuji za pozornost
www.mpo-oppi.cz
www.czechinvest.org
Zelená linka 800 800 777
(Po – Pá 9:00 – 13:00 hod.)

Operační program Podnikání a inovace
- od záměru projektu k proplacení dotace

